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RESUMO

O projeto de extensão Laboratório de Idioma está inserido  nas linhas de educação e tecnologia da Universidade do Estado de Minas Gerais, e tem por objetivo incentivar e

promover o ensino/ aprendizagem de língua estrangeira na comunidade interna e externa da UEMG, por meio do oferecimento de aulas de língua inglesa aos alunos da Escola

Municipal Vicente de Paula e aos discentes dos cursos de graduação da UEMG/Frutal. Sendo assim, em 2016, a execução das atividades de extensão foi dividida em dois planos

de trabalho distintos: um contemplando as aulas oferecidas aos alunos da Escola Municipal e o outro voltado para as ações com os discentes da UEMG/Frutal. Para oferecer

aulas aos alunos da Escola Municipal, que ainda não tiveram contato formal com a língua inglesa, bem como objetivando  elaborar d materiais didáticos e conhecer diferentes

abordagens de ensino de língua estrangeira, efetuou-se uma pesquisa bibliográfica, a fim de  aprofundar o conhecimento sobre o uso de jogos como ferramenta de ensino. As

leituras mostraram a relevância da aquisição lexical, pois, segundo Zilles (2001), o léxico é essencial à produção e compreensão de sentenças e textos. Optou-se, portanto, por

trabalhar a aquisição de vocabulário focada em substantivos concretos, bem como pelo uso de jogos a fim de facilitar o aprendizado e o reconhecimento de palavras e suas

respectivas pronúncias e grafias. No terceiro ano de execução, em parceria com a Escola Municipal Vicente de Paula, as ações do projeto atendem 74 alunos do quarto ano do

Ensino Fundamental, divididos em três turmas, nos períodos, matutino e vespertino. Até o momento, foram dadas 11 aulas, versando sobre cores, números, animais e também 

sobre as Olimpíadas. Os  conteúdos foram explorados por meio do uso dos seguintes jogos: Jogo da velha, Tiro ao alvo, Mercadinho, Atention!, Caça ao tesouro. Após explorar

cada  um dos conteúdos, efetuou-se  a avaliação e constatou-se que 81% dos alunos obtiveram uma média de acertos em torno de 90% , 9% obtiveram 70% de acertos  e 10%

um total de 50% de acertos dos conteúdos trabalhados.   
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